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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Secretaria Municipal do Trabalho e
Promoção Social, através do setor de Pro-
gramas Especiais, realizou, entre os dias 20
e 21, a 1ª Caminhada Cultural, no intuito de
socializar os estudantes e professores da
rede municipal e estadual às atividades re-
creativas, artísticas e culturais que aconte-
cem semanalmente no Centro Municipal de
Atenção à Criança e ao Adolescente (Ce-
maca), no bairro Vila Brasil.

A programação reuniu, aproximadamen-
te, 400 alunos de várias escolas do bairro,
como: Centro Educacional Luiz Viana, Es-
cola Municipal Juarez de Souza, Escola Mu-
nicipal São José, Escola Municipal Joaquim
Neto, Escola Municipal Paulo Freire e o
Projeto Cata-Vento, entre outras estaduais.

Na manhã de quinta-feira, 21, os alunos
participaram de uma Caminhada Cultural,
simbólica, percorrendo um roteiro estabe-
lecido entre a Escola Paulo Freire ao Ce-
maca, onde os alunos se concentram para
dar continuidade às ações previstas.

Entre várias atividades desenvolvidas, as
apresentações do karatê, capoeira e dan-
ça, chamaram a atenção dos participantes.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Programação cultural movimenta os
alunos das escolas na Vila Brasil

Para a mãe de dois filhos, Edvânia da Silva,
que faz questão de acompanhar os eventos
que o filho participa, grandes mudanças têm
acontecido na sua família desde que seu fi-
lho mais velho, 9 anos, entrou no projeto
para jogar capoeira. “Depois da capoeira,
meu filho ficou mais disciplinado. Antes, gos-
tava da rua, mas com as atividades do Ce-
maca, ele tem o tempo vago preenchido pelo
esporte”, destacou.

“A cultura de um povo é maior que o teste-
munho de sua história”, enfatizou a coordena-
dora do projeto, Ieda Wanderley. “O que está
acontecendo aqui nesses dias é uma valoriza-
ção cultural e uma integração entre o Cemaca
e as escolas dos nossos alunos”, disse.

Para a aluna da Escola Municipal Juarez
de Souza, Bruna Lima, 9 anos, e freqüenta-
dora assídua do projeto, o evento foi muito
bom e aguarda com expectativas os próxi-
mos. “Gosto muito quando nos reunimos,
gosto de assistir as apresentações e espero
que venham outros encontros”, disse.

Com barracas instaladas em frente ao
Centro, as escolas tiveram oportunidade de
expor o trabalho que desenvolvem nas suas
escolas, com comidas típicas regionais, ar-
tesanatos, fotos e atividades escolares que
chamaram a atenção para a saúde e ques-
tões ambientais. Tudo isso trouxe grande
movimentação ao local, com a participação
de alunos, família e moradores do bairro.

Durante a programação, barracas foram expostas, mostrando um pouco do seu trabalho
educacional

Artesanato e capoeira
também fizeram parte da

programação
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 323, de 18 de agosto de 2008.

Exonera Assistente Técnico I

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei
c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, do Cargo em Comissão NH5, de Assistente
Técnico I, o Sr. Eberth Santos dos Reis, lotado na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº  798/2008 de 01 de Agosto de 2008

Cria passe livre para os Conselheiros Tutelares
em serviço a política de atendimento as crianças
e adolescentes e dá outras providências.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS,  Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei:

CAPITULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º-  Fica criado o passe para o Conselheiro Tutelar
quando em serviço das políticas de atendimento à criança e ao
adolescente.

Art. 2º- O Conselheiro Tutelar terá direito ao passe livre no
Transporte Coletivo Urbano do Município de Barreiras apenas
quando estiver em serviço.

§ 1º. O passe livre será concedido mediante apresentação da
Carteira de Identificação do Conselheiro Tutelar que conterá os
seguintes dados:

I – nome completo;
II – nome da mãe;
III – números do RG e CPF;
IV- foto 3 por 4;
V – assinatura do presidente do Conselho Municipal da Criança

e do Adolescente e do representante da Promotoria Privativa da
Infância e Juventude;

VI - data da eleição;
VII – validade da carteira.
Art. 3º- O Conselho Tutelar ficará responsável pela confecção

das Carteiras dos Conselheiros.

CAPITULO II
Do Processo Administrativo

Art. 4º- O uso da Carteira de Conselheiro Tutelar é pessoal e
intransferível, não podendo o Conselheiro fazer uso do passe livre
fora das suas atividades institucionais, sob pena de perda do mandato,
garantida ampla defesa.

§ 1º. O uso indevido da Carteira de Conselheiro será apurado
em processo administrativo sindicante que assegure ampla defesa,
sem prejuízo das demais sanções civis e penais;

§ 2º. Ficando comprovado o uso indevido da Carteira, o
Conselheiro infrator, após o regular processo administrativo
sindicante perderá seu mandato.

 Art. 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a
pedido de qualquer interessado.

§ 1º. O processo administrativo inicia-se de ofício por
determinação do Presidente do Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente ou, ainda, por denúncia ou representação de qualquer
interessado.
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§ 2º. O processo será instaurado por portaria do Prefeito.
§ 3º. O processo administrativo sindicante obedecerá as

seguintes fases:
a) instauração;
b) instrução;
c) decisão.
§ 4º. O processo administrativo será concluído no prazo de 90

(noventa dias), podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias a
pedido da comissão processante.

Art. 6º- A representação do interessado deve ser formulada
por escrito e conter os seguintes dados:

I – órgão ou autoridade competente a que se dirige;
II – identificação do interessado ou de quem o represente;
III – domicílio do requerente ou local para recebimento de

comunicações;
IV – formulação de pedido, com exposição de fatos e de seus

fundamentos;
V – data e assinatura do requerente ou de seu representante.
§ 1º. É vedada à autoridade competente a recusa imotivada de

recebimento de documentos, devendo o interessado ser orientado
quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º. Em qualquer hipótese, a peça inaugural ser autuada, com o
respectivo número e data, constando da autuação o nome do
interessado e o objeto do processo.

§ 3º. O requerimento escrito será apresentado em duas vias,
podendo o interessado exigir o correspondente recibo comprobatório
da entrega, com data de entrega assinatura e identificação de quem
receber.

Seção I
Da Comissão Processante
Art. 7º- Na portaria prevista no § 2º do art. 6º desta Lei, constará

o nome dos membros que formarão a comissão processante que
será presidida pelo  representante da Procuradoria do Município.

Parágrafo Único - A comissão será composta dos seguintes
representantes:

I - um representante da Procuradoria Geral do Município;
II – um representante do Serviço de Transporte Coletivo Urbano;
III – dois representantes do Conselho Municipal da Criança e

do Adolescente.
Seção II
Da Comunicação dos Atos
Art. 8º- A autoridade competente perante o qual tramita o

processo administrativo determinará a intimação do interessado para
a efetivação de diligências ou ciência de decisão.

Parágrafo Único- Devem ser objeto de intimação os atos do
processo que importem em ciência das decisões sobre quaisquer
pretensões formuladas pelo interessado.

Art. 9º- A intimação deverá conter:
I – identificação do intimado e nome do órgão ou autoridade;
II – finalidade da intimação;
III – data, hora e local que deve comparecer;
§ 1º. A intimação observará a antecedência mínima de 03 (três)

dias úteis quanto à data de comparecimento.
§ 2º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por

via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 3º. As intimações serão nulas quando feitas sem observâncias
das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado supre
sua falta ou irregularidade.

§ 4º. O desatendimento da intimação não importa o
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo

interessado, sendo garantido o direito de ampla defesa, recebendo,
todavia, o processo no estado em que intervier nos autos.

Seção III
Da instrução
Art. 10 - As atividades de instrução destinadas a averiguar e

comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se
de ofício ou mediante impulsão do órgão ou autoridade responsável
pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor
atuações probatórias.

§ 1º. A autoridade competente para a instrução fará constar dos
autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados
devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

§ 3º. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.

§ 4º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na
motivação do relatório e da decisão.

§ 5º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quanto sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 11- São inadmissíveis, no processo administrativo, as provas
obtidas por meio ilícitos.

Art. 12- Os interessados serão intimados de prova ou diligência
ordenada, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis,
mencionando-se data, hora e local de realização.

Seção IV
Das Alegações Finais
Art. 13- Concluída a instrução, o interessado será notificado

para apresentar suas alegações finais por escrito no prazo de 05
(cinco) dias.

Seção V
Do Relatório
Art. 14 - Concluída a instrução, seguir-se-á o relatório, peça

informativa e opinativa, que deverá conter o pedido do interessado,
quando for o caso, e ainda, o resumo do processo, sendo acrescido
de proposta fundamentada de decisão, sempre que a autoridade
instrutora não for competente para decidir.

Seção VI
Do Dever de Decidir
Art. 15 - O Chefe do Poder Executivo tem o dever de

explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 16 - Concluída a instrução de processo administrativo, o
Chefe do Poder Executivo tem o prazo de até 30 (trinta) dias para
decidir sobre a perda do cargo do Conselheiro Tutelar.

Parágrafo Único – A decisão administrativa do Prefeito
Municipal será publicada no Diário Oficial do Município de Barreiras,
Estado da Bahia.

Seção VII
Do Pedido de Reconsideração
Art. 17 - Da decisão apenas, no prazo de 15 dias contados da

publicação referida no artigo anterior, pedido de reconsideração no
convencimento da autoridade julgadora quando demonstrado fato
novo não apreciado pela comissão processante.

 Art. 18 - Confirmada a decisão, o Conselheiro Tutelar devolverá
a Carteira de passe livre bem como quaisquer documentos relativos
à atividade que exercia.

§ 1º. O setor responsável incumbirá pela suspensão do pagamento
da remuneração do Conselheiro.
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LEI Nº 799/08, DE  01 DE AGOSTO DE 2008.

“Estabelece a remuneração dos Conselheiros
Tutelares do Município de Barreiras-BA  e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte
Lei:

Art. 1º- O Conselho Tutelar de Barreiras-BA, criado pela Lei
nº417, de 24 de setembro de 1998, e vinculados
administrativamente à Secretaria de Ação Social, passam a ter
sua remuneração regida pela presente Lei.

Art. 2º- O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e composto
da forma determinada pela Lei nº417/98.

Art. 3º- A remuneração dos Conselheiros Tutelares do
Município de Barreiras será de R$649,30(seiscentos e quarenta
e nove reais e trinta centavos), não podendo tal remuneração
exceder o valor pago ao funcionalismo de nível médio equivalente
com carga horária de 40(quarenta horas), conforme determina o
Art. 37, parágrafo primeiro da Lei Municipal nº 417/98.

Art. 4º- A remuneração aqui fixada, terá como índice de
reajuste, o percentual dado pelo Município de Barreiras-BA ao
seu quadro de servidores.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese os Conselheiros
Tutelares integrarão o quadro de Servidores do Município e nem
mesmo farão jus a qualquer vantagem funcional estabelecida no
plano de cargos e salários do Município e legislação extravagante.

Art. 5º- O Conselheiro Tutelar deixará de receber a
remuneração de que trata o artigo anterior ao final de seu mandato
ou nos casos previstos nesta Lei, no Regimento Interno dos
Conselhos Tutelares de Barreiras-BA e nas demais disposições
legais.

Art. 6º- O Conselheiro Tutelar suplente, quando convocado,
receberá, pelo período em que exercer a função, a remuneração
de que trata o art. 3º, sem prejuízo de seus direitos e vantagens
pessoais, no caso de ser servidor público.

Art. 7º- Os demais procedimentos sobre os Conselhos
Tutelares constarão do seu Regimento Interno.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

§ 2º. No dia seguinte à decisão será convocado o suplente pela
ordem para tomar posse.

 Art. 19 - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 312, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Assistente Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Social,
a Srª. Erica Costa de Santana, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0306450.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Assistente Social ,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Erica Costa de Santana, CPF
964.541.135-15, RG 07.920.570-40 SSP/BA, filha de Tolentino
Ferreira de Santana e Terezinha de Jesus Costa, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Erica Costa de Santana
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 313, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Assistente Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Social,
a Srª. Karina Pinho da Costa, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0306288.

Art.2º  Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Assistente Social ,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Karina Pinho da Costa, CPF
859.364.485-68, RG 05.490.031-00 SSP/BA, filha de Jorge Simões
da Costa e Ajurimar Pinho da Costa, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Karina Pinho da Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 324, de 19 de agosto de 2008.

Nomeia Assistente Técnico I

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o
Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Assistente  Técnico I, o Sr. Edivaldo da Silva Costa, lotado na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios.

Art.2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo nono dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Assistente
Técnico I da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Agronegócio, símbolo NH5, o Sr. Edivaldo da Silva Costa, CPF
941.736.565-72, RG 06.806.297-42 SSP/BA, filho de Litercilio
Ferreira da Silva e Eunice Ferreira da Costa, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao  referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos  princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 19 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edivaldo da Silva Costa
Empossado
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de
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Hoje, 22, estudantes das redes munici-
pal, estadual e particular de ensino de Bar-
reiras participam da cerimônia de abertura
do maior evento esportivo do Oeste da
Bahia. A quarta edição dos Jogos Estudan-
tis de Barreiras – JEB será oficializada a
partir das 16h no Estádio Geraldão. Os JEB
reúnem 27 escolas e vão até domingo, 31.

Cerca de 3 mil alunos competirão em
10 modalidades esportivas na faixa etária
dos 10 aos 18 anos e nas categorias pré-
mirim, mirim, infantil e juvenil. As disputas
serão realizadas no Estádio Geraldão, Gi-
násio de Esportes Baltazarino Andrade, Gi-
násio Ciro Pedrosa, Centro Esportivo de
Barreirinhas, Colégio Enigma e AABB.

Uma mini-maratona na manhã de domin-
go 31 encerra o evento esportivo. No mes-
mo dia, será realizada a entrega da premia-
ção. A escola vencedora receberá troféu
de campeã geral e os atletas serão premia-
dos com medalhas de ouro, prata e bronze.

Jogos Estudantis de Barreiras
serão abertos hoje

Data: 24/08 (domingo)
Local: Estádio Geraldão
Horário dos jogos (Futebol) e escolas:

07h45 – Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus
08h40 – Centro de Educação Luiz Viana Filho
08h40 – Colégio Municipal Eurides Sant’Anna
09h20 – CAIC
09h20 – Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho
10h – Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva
10h – Escola Municipal Dr. José da Costa Borges

Data: 24/08 (domingo)
Local: Ginásio de Esportes
Horário dos jogos (Handbol) e escolas:

09h30 – Escola Municipal Professora Cleonice Lopes
10h15 – Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus
15h – Escola Municipal Boa Sorte
15h45 – Colégio Municipal Padre Vieira

Data: 24/08 (domingo)
Local: Colégio Enigma
Horário dos jogos (Basquete) e escolas:

07h45 – Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus

Data: 24/08 (domingo)
Local: Ginásio de Esportes Ciro Pedrosa (Padre Vieira)
Horário dos jogos (Voleybol) e escolas:

07h45 – Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus
14h – Colégio Municipal Eurides Sant’Anna
16h – Colégio Municipal Eurides Sant’Anna
17h – Colégio Municipal Padre Vieira

Data: 24/08 (domingo)
Local: Coopeb
Horário dos jogos (Futsal) e escolas:

06h45 – Escola Municipal Professora Cleonice Lopes
09h30 – Escola Municipal Dr. José da Costa Borges
09h30 – Colégio Municipal Padre Vieira
10h15 – Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho
14h – Escola Municipal Boa Sorte
14h – Escola Municipal do Parque
15h – CAIC
15h – Colégio Municipal Eurides Sant’Anna
17h15 – CAIC
18h – Colégio Municipal Padre Vieira

Data: 24/08 (domingo)
Local: Ginásio de Esportes
Horário dos jogos (Futsal) e escolas:

07h45 – Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus
08h45 – CAIC
09h30 – Escola Municipal Professora Cleonice Lopes
10h15 – Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva
10h15 – Centro de Educação Luiz Viana Filho

Data: 24/08 (domingo)
Local: Estádio Geraldão
Horário dos jogos (Voley de praia) e escolas:

07h45 – Colégio Municipal Eurides Sant’Anna

Programação para o final de semana:


